
البیانات الشخصیة:

سكینة البشیر غریبي قدموراالسم الرباعي

لیبیةالجنسیةانثيالجنس15\1\1978تاریخ المیالد

25\10\2017تاریخ الحصول علیھااستاذ مساعدالدرجة العلمیة

13\10\2013تاریخ الحصول علیھادكتوراهالدرجة األكادیمیة

االدارة التربویةالتخصصالتربیة الخاصةالقسمكلیة التربیة   \طرابلسجھة العمل

25\10\2008تاریخ التعیین:1214قرار التعیین

0925264281الھاتف المحمول

S.CADMUR@uot.edu.lyالبرید الجامعي

غوط الشعالالعنوان الحالي

 

mailto:S.CADMUR@uot.edu.ly


المؤھالت العـلمیة:

البلدالكلیة \ الجامعةسنة الحصول علیھالمؤھل

لیبیاكلیة االداب  \طرابلس2000-1999لیسانس

لیبیاكلیة االداب    \طرابلس8\5\2004الماجستیر

لیبیاكلیة االداب   \طرابلس13\10\2013الدكتوراة

الخبرات المھنیة:

جھة العملالوظیفة
الفترة الزمنیة

إلىمن

2007معھد مجد العرب-  اعداد وتأھیل المعلمینالمشا ركة في دورة تأھیل المعلمین

2010-2009كلیة التربیة - طرابلسالمشاركة في دورة تأھیل المعلمین

الخبرات التدریسیة:

اسم المقرررمز المقرر
الفترة الزمنیة

إلىمن

Epsy30
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20092012الوسائل التعلیمیة

SE409D20102011التوجیھ واالرشاد المھني

KN2012012تطور اللغة والتفكیر-ریاض االطفال

SE401D2011حلقة نقاش

ST400E2014اإلدارة المدرسیة \معلم فصل

SE1022018-2015التربیة الصحیة المدرسیة

SE2022022-2017علم النفس اللعب
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SE3002022-2020قوانین وتشریعات ضمانیة

SE2092022-2019ادارة المؤسسات االجتماعیة

SE2032022-2019التوجیھ واإلرشاد النفسي

KN2002022إدارة في ریاض االطفال

الدورات التدریبیة:

تاریخ االنعقادمكان االنعقاداسم الدورة

2019مدرسة النور للمكفوفیندورة تدریبیة  \طریقة أبرایل

ورشة تدریبیة حول التخطیط االستراتیجي

والتي نظمتھا وزارة التخطیط

2012نوفمبر27-26فندق ریكسوس

اللجان المكلف بھا:

الفترة الزمنیةالمھاماللجنة

توزیع المالحظین علي القاعات-استنالملجنة االمتحانات

كراسات االجابة

2022ربیع

2010تسیر العمللجنة االمتحانات

2017-2014اجراء امتحانات قبول الطالبلجنة قبول الطالب

المھام االداریة:

تاریخ التكلیفالمؤسسةالمنصب المھني
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منسق الدراسة واالمتحانات في

القسم

2010-2009كلیة التربیة -طرابلس

منسق البحوث واالستشارات في

القسم

خریف2020كلیة التربیة -طرابلس

األحدث إلى األقدم)::  البحوث المنشورة: ( مناإلنـــتـــاج العــــلمــي

سنة النشرالمجلدالعددجھة النشرعنوان البحث

حاجة االدارة المدرسیة لتطویر برنامج اكتشاف

الطالب الموھوبین والمتفوقین في ضوء بعض

تجارب وخبرات الدول العربیة والمتقدمة

مجلة انوار

المعرفة

2020الرابعالثامن

الحاجة لتطویر برنامج إعداد المعلم وتدریبھ  في

ضوء تجارب الدول العربیة واألجنبیة

مركزالمناھج

التعلیمیة

والبحوث

التربویة

2015االولاالول

تطویر برامج رفع كفاءة المعلم أثناء الخدمة

(األعداد البعدي)

النقابة العامة

للمعلمین

2008

المشاركة في المؤتمرات:

اسم المؤتمر
مكان المؤتمر

(البلد \ المدینة)
تاریخ انعقاد المؤتمرعنوان البحث

المؤتمر العربي الدولي االول لضمان

جودة التعلیم العالي

جامعة الزرقاء

عمان االردن

مشكالت تطبیق ادارة الجودة

الشاملة في التعلیم العالي

10-12\2011

المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان

جودة التعلیم العالي

جامعة الزرقاء

عمان االردن

2014\4\3-1التعلیم العالي االدارة والتنظیم
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المؤتمر العربي الدولي الخامس

لضمان جودة التعلیم العالي

جامعة الشارقة

االمارات العربیة

واقع التخطیط االستراتیجیفي

كلیات التربیة (جامعة الزاویة

انموذجا)

3-5\3\2015

االھتمامات البحثیة:

التخصصالموضوع

االدارة  فيالتخطیط التعلیمي في مؤسسات التربیة الخاصة

مؤسسات التربیة

الخاصة

االدارة التربویةإدارة الجودة الشاملة في التعلیم

االدارة التربویةالتخطیط االستراتیجي

االدارة المدرسیةمشكالت اإلدارة الصفیة

:................................توقیع عضو ھیئة التدریس
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